Protokół Nr XVIII/08
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 26 maja 2008 roku
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył XVIII
sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – lista obecności radnych
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie powitał panie i panów radnych, radną powiatową, radcę prawną, burmistrza,
pracowników samorządowych, sołtysów, wszystkich zaproszonych gości.
Wszystkim Paniom z okazji Dnia Matki złożył życzenia, dużo zdrowia i zadowolenia
ze swych dzieci.
W dalszej części sesji Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
5. Stwierdzenie uchwały Nr XVIII/104/08 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Pyzdrach.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Odwołanie Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady poprosi p. Szablewskiego o zajęcie miejsca za stołem
prezydialnym, jako, że jest jeszcze Wiceprzewodniczącym Rady.
Kazimierz Szablewski – jakie miejsce mi przygotowałeś, na takim usiadłem (przy stole
wśród radnych).
Mieczysław Podlewski – ja Panu nie przygotowałem tego miejsca. Pan sam sobie to miejsce
wybrał.
Elżbieta Kłossowska – zaproponowała wprowadzenie punktu 4a) sprawozdanie
z działalności Przewodniczącego za okres od 1 stycznia do 25 kwietnia 2008r.
i podsumowanie pracy w biurze Rady.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek p. Kłossowskiej.
„Za” wnioskiem głosowało 6 radnych, „przeciw” – 8, „wstrzymało się” – 1.
Elżbieta Kłossowska – nie rozumiem niepokój wśród radnych, w momencie, kiedy chcę zdać
relację, po informacji Pana Wiceprzewodniczącego Rady. Nie wiem, dlaczego Państwo radni
nie chcecie dopuścić takiego punktu.
Grzegorz Ławniczak – proszę złożyć na piśmie.
Elżbieta Kłossowska – na piśmie, to tylko Klub Siedmiu składa. Ja mam tę odwagę, żeby
zrelacjonować to osobiście. Ja tu nie widzę powodu, jakiegoś zagrożenia, żebyście mi

umożliwili zrelacjonowania tego, co zrobiłam. Czy nowy Przewodniczący Rady ma nie
wiedzieć, jaki budżet zastaje. Ja tu nie rozumiem, o co chodzi.
Mieczysław Podlewski – ale radni większością głosów decydują, czy dodatkowy temat
wprowadzamy do porządku obrad, czy nie.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego porządku
obrad. „Za” wnioskiem głosowało 9 radnych, „przeciw” – 6, „wstrzymało się” – 0.
Ad. 3.
Burmistrz Krzysztof Strużyński przedstawił informację o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
1 maja – Święto Pracy, były organizowane festyny,
2 maja – zakończenie rozgrywek halowej piłki nożnej na hali sportowej. Rozgrywki trwały od
jesieni, przez zimę do wiosny.
3 maja – uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka,
7 maja – w Starostwie odbyło się kolegium wójtów i burmistrzów,
11 maja – Powiatowe Święto Ludowe, a w Pyzdrach też na Rynku,
12 maja – w Starostwie Powiatowym odbyła się Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Przewodniczył p. Jerzy Mazurkiewicz. Byli zaproszeni
przedstawiciele z melioracji, z różnych szczebli: powiatowego, wojewódzkiego. Tematem
wiodącym były cieki wodne.
Z gminy Kołaczkowo nadmiar wody spływa ciekiem Flisa w kierunku stawów, które też
wstrzymują trochę wodę, żeby nie zalać dolnej części Pyzdr, a co powoduje rozlewanie się
wody w gminie Kołaczkowo. Ten problem zna tez radna powiatowa p. Waszak.
15-15 maja – odbyło się seminarium pt. „Jaśniejsza Polska”, gdzie organizatorem była tzw.
dawna Energetyka Poznańska, teraz Eneos (bo Energetyka Poznańska połączyła się ze
Szczecinem), która oferuje dużo nowych usług, ale niestety na terenie Przedsiębiorstwa
Kaliskiego, gdzie przynależymy, boją się wchodzić, żeby się nie narażać władzom
Oświetlenia Kaliskiego.
Mamy dobrą wiadomość, że Energetyka Kaliska ma prawdopodobnie 48,5% udziałów,
a samorządy 51,5%. Teraz samorządy będą decydować, w jakim kierunku pójdzie oświetlenie
uliczne, globalnie scentralizowane poprzez różnego rodzaju plany na terenie całej gminy,
a nie rozdrabnianie na drobne zadania.
W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr
466 w Dłusku. Materiał na 150 m chodnika daje sołectwo, robocizna – Zakład Gospodarki
Komunalnej. Jesteśmy w trakcie pertraktacji z Dyrekcją Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, żeby zabezpieczyła materiał na wykonanie dalszego odcinka chodnika, po tej
jednej stronie.
Dzisiaj rozpoczęły się prace przy budowie drogi Ciemierów Kolonia. Tę inwestycję będzie
wykonywało Przedsiębiorstwo Drogowe ze Słupcy.
Został ponowiony wniosek do PEFRON-u o przyznanie autobusu szkolnego.
Sposób finansowania zakupu: 50 % gmina, 50% PEFRON. Dopóki nie wiemy, jak został
rozpatrzony nasz wniosek nie wnosimy o żadne zmiany w budżecie związane z tym
zadaniem.
Ad. 4.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informację o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
30 kwietnia – podpisywanie uchwał z sesji z dnia 25 kwietnia 2008r.,
8 maja – dyżur w biurze Rady pełnił p. Szablewski,
15 maja- dyżur w biurze Rady. Tego dnia radny Pyrzyk złożył wniosek o zwołanie sesji Rady
Miejskiej wraz z porządkiem obrad podpisany przez: p. Gonerka, p. Pyrzyk, p. Staszak,
p. Łyskawa, p. Ławniczak.
20 maja – byłem w biurze Rady, później byłem poproszony do Sekretarza, a następnie do
Burmistrza. Po moim wejściu do Burmistrza były do mnie takie słowa skierowane, że jeszcze
nigdy nikt do mnie nie skierował. Nieobliczalne słowa.
Pominąłem dzień 19 maja.
Do biura Rady wpłynęły pisma:
- od Wojewody w sprawie skierowanych zarzutów przeciwko radnemu Andrzejowi Łyskawie,
- od Wojewody odnośnie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XVII/96/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego
w Pyzdrach,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Pyzdrach wraz
z mieszkańcami Pyzdr złożył petycję w sprawie obrony p. Elżbiety Kłossowskiej celem
wyrażenia swego sprzeciwu wobec postępowania radnych Klubu Siedmiu. Pismo stanowi
załącznik do protokołu.
Szanowni państwo. Szanuję wszystkich mieszkańców, tego co się znalazł na pierwszym
miejscu listy i który jest na ostatnim, ale my radni decydujemy, kto ma pełnić funkcję
Przewodniczącego Rady. Jest to miłe, że ktoś się za p. Kłossowska upomniał, ale niestety, my
radni decydujemy.
Elżbieta Kłossowska – zaczął Pan niejasno łączyć punkty dotyczące pisma Wojewody
i później zaczął Pan mówić o nieważności uchwały. Nie rozumiem związku połączenia tych
dwóch pism.
Mieczysław Podlewski – pismo o nieważności uchwały dotyczy Targowiska.
Elżbieta Kłossowska – a pismo Wojewody?
Henryk Pyrzyk – dotyczy radnego Łyskawy.
Elżbieta Kłossowska – a czy to pismo mógłby Pan Wiceprzewodniczący odczytać?
Mieczysław Podlewski – tak.
Henryk Pyrzyk – chcemy wiedzieć, co Wojewoda chce od kolegi Łyskawy?
Elżbieta Kłossowska – może najpierw Pan Wiceprzewodniczący mógłby odczytać całą treść
petycji. Jestem ciekawa, bo to miłe, jak sam powiedział Pan Wiceprzewodniczący.
Mieczysław Podlewski – mieszkańcy w obronie p. Elżbiety Kłossowskiej.
Elżbieta Kłossowska – tylko tyle.
Mieczysław Podlewski – nie. Pismo jest dłuższe.
Elżbieta Kłossowska – to proszę przeczytać. Nie sądzę, żeby tego było z 30 kartek.
Mieczysław Podlewski – ale jest to ciekawe, że na tym piśmie jest mniej podpisów niż
w wyborach do Rady Miejskiej.
Elżbieta Kłossowska – a ile Pan Wiceprzewodniczący miał głosów, żebyśmy sobie
porównali?
Mieczysław Podlewski – 140 głosów.
Elżbieta Kłossowska – to rzeczywiście.
Eugeniusz Staszak – zostawmy to. Pismo to można skserować.
Grzegorz Ławniczak – najlepiej jakby każdy radny otrzymał kserokopię tego pisma.
Elżbieta Kłossowska – pismo dotyczy mojej osoby i chciałabym poznać jego treść.
Eugeniusz Staszak – pismo wpłynęło do biura Rady. Zapytał radcę prawnego, czy ten
dokumentem stał się dokumentem jawnym?

Alicja Płoszewska – obowiązuje wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji.
Mieczysław Podlewski – pismo od Wojewody odnośnie p. Łyskawy odczytam po przerwie,
bo nie mam go przy sobie.
Hanna Skrzydlewska – poprosiła o przerwę w obradach i przyniesienie w/w pisma.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę o godzinie 13 15, która trwała do godziny 13 25.
Mieczysław Podlewski odczytał treść pisma:
W związku z otrzymanym pismem zawierającym zarzuty pod adresem radnego Miasta
i Gminy Pyzdry, p. A. Łyskawy uprzejmie proszę o poinformowanie, czy p. Łyskawa
prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy i czy w związku z tym złożył stosowne
oświadczenie? Jednocześnie proszę o informację, czy prowadząc działalność gospodarczą
w/w radny nie narusza zakazu określonego w art. 24 f ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym. W podpisie – z upoważnienia Wojewody - Hanna Sobasińska.
My radni powinniśmy wiedzieć, kto te zarzuty kierował?
Eugeniusz Staszak – Pani Alino, bo Pani prowadzi korespondencję biura Rady – czy wyszło
pismo od Rady odnośnie pisma dotyczącego radnego Łyskawy.
Alina Banaszak – tak. Wyszło pismo podpisane przez Wiceprzewodniczącego Rady.
Eugeniusz Staszak – przez kogo?
Alina Banaszak – p. Kazimierza Szablewskiego.
Mieczysław Podlewski – poprosił, aby p. Szablewski odczytał informacje z pełnienia dyżuru
w biurze Rady.
Jeszcze raz poprosił p. Szablewskiego do stołu prezydialnego.
Eugeniusz Staszak – czy p. Szablewski jest jeszcze wiceprzewodniczącym Rady, czy nie?
Nie rozumiem zachowania p. Szablewskiego.
Kazimierz Szablewski – dyżur pełniłem 8 maja 2008 r. Wniosek ustny złożył p. Józef
Majdecki zamieszkałyu w Lisewie w sprawie ujęcia w planie inwestycyjnym na najbliższe
lata następujących inwestycji dla miejscowości Baraniec:
- przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej od wsi Kruszyny do wsi Baraniec,
- budowa wodociągu,
- zainstalowanie 5 lamp ulicznych.
Wniosek złożyłem do biura Rady, żeby te zadania umieściło w przyszłym planie
inwestycyjnym.
Ad. 5.
Lechosław Sulkowski – stwierdzenie uchwały. Co to oznacza? Czy jest to stwierdzenie
ważności uchwały?
Alicja Płoszewska – uchwały, która powstaje jako następstwa dokonanego wyboru już się nie
głosuje, bo akt wyboru odbył się przez głosowanie. Ale uchwała jest konieczna, bo musi
zapaść jako kończąca proces wyboru względnie odwołania. Jej się nie głosuje, bo nie ma
terminologii podjęcia. Uchwała zostaje odczytana, jest tzw. uchwałą deklaratoryjną, nie
tworzy nowej sytuacji prawnej i przewodniczący podpisuje ją odczytując na sesji.
Mieczysław Podlewski odczytał uchwałę Nr XVIII/104/08 w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6.
Mieczysław Podlewski poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Pyzdrach.
Radny Eugeniusz Staszak zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Podlewskiego,
Radna Hanna Skrzydlewska zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Kłossowskiej.

Pani Skrzydlewska - nie tylko radni, ale i mieszkańcy wnoszą petycję i uważają, że
p. Kłossowska ma predyspozycje do pełnienia tej funkcji i do tego czasu była dobrą
Przewodniczącą Rady Miejskiej.
Eugeniusz Staszak – nie można z góry mówić, że ktoś ma predyspozycje, bo wszyscy ją
mają. Bo nie ma równych, równiejszych, są wszyscy równi.
Kwestia zbierania podpisów przez emerytów i rencistów, to też jest odrębna sprawa. Wiemy
jak to przebiegało.
Kandydatura p. Mieczysława Podlewskiego była znana już członkom Klubu Siedmiu od
4 tygodni. Fakt jest taki, że p. Podlewski nie wymuszał na Klubie Radnych Siedmiu swojej
kandydatury. My radni razem z p. Podlewskim i p. Janiakiem doszliśmy do wniosku, że
demokracja w Pyzdrach nie tak wygląda. Radny nie jest szanowany. Chociażby ostatni
wywód radnego Podlewskiego na temat spotkania w gabinecie Burmistrza.
Podaję przykład - czy społeczeństwo pyzdrskie, czy radni byli podzieleni? Tak się złożyło, że
ta kadencja należy do niechlubnych kadencji pod względem podzielenia Rady.
Mieczysław Podlewski – zapytał p. Kłossowską, czy wyraża zgodę na kandydowanie?
Elżbieta Kłossowska – do momentu, kiedy nie wiedziałam o zbieraniu podpisów przez
mieszkańców i o tak szerokim poparciu nie chciałam dalej ciągnąc tego, skoro taka była wola
większości radnych. W tej sytuacji nie mogę zawieść moich wyborców, bo w wyborach nie
miałam 100 głosów, ale ponad 300. A teraz okazuje się, że jest zebranych ponad 200 poprzez
napisanie tej petycji. W związku z czym wyrażam zgodę, będę kandydowała.
Mieczysław Podlewski – wyraził zgodę na kandydowanie.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń lista kandydatów na Przewodniczącego została zamknięta.
Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Henryk Pyrzyk zgłosił radnego Eugeniusza Staszak, Marka Kamińskiego, Andrzeja
Łyskawa, którzy wyrazili zgodę,
Radna Hanna Skrzydlewska zgłosiła radnego Kazimierza Szablewskiego, który wyraził
zgodę.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń lista kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej
została zamknięta.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym zatwierdziła Komisję w składzie:
Kandydatura p. Marka Kamińskiego została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
Kandydatura p. Andrzeja Łyskawy została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
Kandydatura p. Eugeniusza Staszaka została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
Kandydatura p. Kazimierza Szablewskiego została przez Radę przyjęta jednogłośnie.
Komisja Skrutacyjna w w/w składzie ukonstytuowała się i przystąpiła do przygotowania kart
do głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Eugeniusz Staszak – jak prawnie ma się sprawa kandydowania na stanowisko
Przewodniczącego Rady p. Mieczysława Podlewskiego będącego Wiceprzewodniczącym
Rady? Czy w przypadku wyboru składa rezygnację?
Alicja Płoszewska - w przypadku wyboru składa rezygnację, a Rada Miejska podejmuje w tej
sprawie uchwałę.
Eugeniusz Staszak Eugeniusz odczytał zasady głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady. Zasady głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady.

W czasie oczekiwania na wyniki głosowania głos zabrał p. Józef Szafarek – kierownik
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział we Wrześni.
Podziękował za sprawne przeprowadzenie akcji związanej ze składaniem przez rolników
wniosków o dopłaty bezpośrednie. Burmistrzowi podziękował za zorganizowanie biura do
obsługi rolników w gminie. Pyzdry jako jedyna gmina w powiecie miała takie biuro
zorganizowane. Rolnicy byli z tego bardzo zadowoleni. Pomoc była bezpłatna, szybka.
Dopłaty za rok 2007 zostały w całości zrealizowane, decyzje wydane. Pieniądze na dniach
otrzymają wszyscy.
Zostanie uruchomione wsparcie dla wszystkich rolników, współmałżonków i domowników,
którzy przez rok byli ubezpieczeni w KRUS. Takie osoby mogą się ubiegać
o dofinansowanie w wysokości 100.000 zł na uruchomienie działalności gospodarczej,
szczególnie w zakresie agroturystyki, szeroki zakres usług, produkcję, przetwórstwo.
W dzienniku urzędowym jest zapisanych 300 pozycji działalności gospodarczej, na które
można otrzymać wsparcie. Ten program wchodzi od 5 czerwca 2008r. i od tego dnia wnioski
można składać. Ośrodki Doradztwa Rolniczego przygotowują się do udzielania pomocy przy
wypełnianiu tych wniosków.
Zachęcam rolników, którzy nie mają szans na powiększenie gospodarstwa do skorzystania
z tej formy pomocy finansowej. Konieczny wymóg, to zgłoszenie otwarcia działalności
gospodarczej i otrzymanie pozwolenia na jej prowadzenie. Zgoda sąsiadów na uruchomienie
działalności.
Wnioski na zalesienia gruntów można składać od 1 czerwca do 16 lipca 2008r.
Od 30 czerwca można składać wnioski na renty strukturalne. Realizujemy wnioski na
obowiązujących zasadach. Trzeba mieć 3 ha.
A będziemy się starć, żeby rolnik mógł rentę otrzymać na starych zasadach tj. od 1 ha.
Wiem, że większość rolników z gminy Pyzdry, którzy mogliby otrzymać rentę, jej nie
otrzymali, bo brakuje im parę arów do 3 ha. W całej Polsce wschodniej i zachodniej renty są
realizowane od 1 ha.
Od 1 lipca uruchomiony zostanie program „młodego rolnika”. Jest to forma wsparcia
w wysokości 50.000 zł dla tych, którzy nie mają gospodarstwa, ale zdeklarują, że w ciągu pół
roku od złożenia wniosku będą mieli gospodarstw o pow. 13,5 ha.
Średnia krajowa wynosi 9,5 ha. Dlatego czynimy starania, aby wielkość gospodarstwa została
zmniejszona dla gminy Pyzdry. O tych dwóch sprawach (zmniejszenie wielkości
gospodarstwa przy ubieganiu się o rentę strukturalna i wsparciu „młodego rolnika”),
będziemy rozmawiać z p. Szalczyk na obchodach Dni Pola w Bierzglinku.
Gdyby powierzchnię gospodarstwa w przypadku ubiegania się o rentę strukturalną obniżyć do
1 ha, to zamiast 10 rent, można by przyznać 50 tych świadczeń, jak powierzchnia
gospodarstwa przy programie „młody rolnik” zmniejszyłaby się do 9,5 ha, to w gminie
Pyzdry wniosków byłoby przynajmniej 20, a w powiecie 100. A tak, to mamy wykorzystane
tylko 22% przyznanych środków, a resztę trzeba będzie zwrócić.
Eugeniusz Staszak odczytał protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pyzdry.
Kandydat E. Kłossowska otrzymała głosów „za” – 5, „przeciw” – 0.
Kandydat M. Podlewski otrzymał głosów „za” – 9, „przeciw” -0.
Głosów bez dokonania wyboru „wstrzymujących się” – 0.
Głosów nieważnych – 1.

Hanna Skrzydlewska – jaki był głos nieważny?
Eugeniusz Staszak – polegał na tym, że dwie osoby przy nazwisku p. Kłossowskiej
postawiły znak x przy „za”, a przy nazwisku p. Podlewskiego „przeciw”.
Hanna Skrzydlewska – poprosiła o odczytanie jeszcze raz zasad głosowania.
Eugeniusz Staszak odczytał zasady głosowania.
Elżbieta Kłossowska – było powiedziane, że znak x przy nazwisku. Ale to i tak nie zmienia
wyniku głosowania.
Alicja Płoszewska – z reguły zamieszcza się na kartach do głosowania (do sejmu, senatu)
tylko „za” i stawia się znak x. Tutaj na kartach jest zamieszczone „przeciw” w związku z tym
wyborca konsekwentnie zagłosował i nie można mieć pretensji do głosującego, że zagłosował
„za” p. Kłossowska, „przeciw” p. Podlewski. Czyli, ani przy nazwisku p. Kłossowskiej, ani
przy nazwisku p. Podlewskiego nie było dwóch znaków x, które uniemożliwiałyby ocenę tego
głosu.
Grzegorz Ławniczak – przy głosowaniu na posłów jak się postawiło dwa znaki x, to cała
lista
była
nieważna.
Bo
tylko
jeden
znak
można
było
postawić.
Hanna Skrzydlewska – ale na tej karcie do głosowania było tylko „za”, nie było „przeciw”.
Burmistrz – w imieniu całego samorządu i gminy złożył życzenia z okazji wyboru
Przewodniczącemu Rady. Myślę, że teraz Rada będzie działała bardzo dobrze, nie gorzej jak
to było za Przewodniczącą p. E. Kłossowską. Jesteśmy otwarci na współpracę, nasze siły
i kadry miejscowego urzędu są do dyspozycji Pana Przewodniczącego. Uważam, że
współpraca będzie przede wszystkim owocna dla dobra gminy, bo taki jest nasz cel
i wszystkich radnych.
A Pani Przewodniczącej Kłossowskiej podziękował.
Wiceprzewodniczący Rady ogłosił przerwę o godzinie 14 10, która trwała do godziny 14 20.
Eugeniusz Staszak odczytał uchwałę Nr XVIII/105/08 w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pogratulował p. Podlewskiego. Życzył, aby nowy przewodniczący nie różnił radnych, ale ich
scalał.
Mieczysław Podlewski – będę się starał tak pracować, rozwiązywać sprawy w taki sposób,
aby były najkorzystniejsze dla wszystkich, nie ważne kto kim będzie, czy z tej strony, czy
z tamtej strony. Myślę, że do takich rozmów jak ostatnio u Burmistrza już nie dojdzie. Ja bym
sobie tego życzył. Podziękował za poparcie w głosowaniu na Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Płoszewska Alicja – aby wszystko było zgodne z prawem, to proszę o uzupełnienie porządku
obrad sesji o przyjęcie uchwały o rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego
p. Mieczysława Podlewskiego.
Wiceprzewodniczący złoży rezygnację, co zostanie przyjęte uchwałą Rady.
Zaproponowała wprowadzenie punktu 6a) podjęcie uchwały o rezygnacji z funkcji
wiceprzewodniczącego Rady.
Ad. 6a)
Mieczysław Podlewski – złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Pyzdrach.
Mieczysław Podlewski – poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad
o punkt 6a): podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady.
Rada Miejska jednogłośnie wypowiedziała się za rozszerzeniem porządku obrad o w/w punkt.

Elżbieta Kłossowska – przed chwilą p. Podlewski powiedział, że będzie reprezentował
wszystkich radnych. A czuje się niesympatycznie, nieswojo, kiedy wprowadza się w środku
obrad zmiany, ale jestem za tą zmianą, bo sytuacją tę zmianę wymusiła. To trzeba zrozumieć.
Ale jeżeli Pan Przewodniczący był przeciwny, a wiedział Pan, że będzie kandydował na
Przewodniczącego Rady był przeciwny wprowadzeniu punktu 4a) w którym chciałam Panu
powiedzieć, co Panu zostawiam. Dlatego teraz czuje się nieciekawie. Jestem za tą zmianą
porządku obrad, bo chcę, żeby w dalszym ciągu ta współpraca jak najlepiej układała się. Ale
mam nadzieję, że Państwo również pozwolą mi już po wyborze przewodniczącego
przedstawić i wprowadzić ten punkt pod obrady. Grajmy w otwarte karty.
Poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad swojego dodatkowego punktu.
Zaproponowała, że swoją informację złoży w interpelacjach.
Radni wyrazili zgodę.
Mieczysław Podlewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
rezygnacji Mieczysława Podlewskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwała Nr
XVIII/106/08 w w/w sprawie została przez Radę przyjęta jednogłośnie („za” -15). Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7.
Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady p. Kazimierza Szablewskiego.
Hanna Skrzydlewska – zaproponowała do pracy w Komisji zamiast p. Szablewskiego
p. Lechosława Sulkowskiego. Pan Sulkowski wyraził zgodę.
Rada Miejska jednogłośnie wypowiedziała się z tym, aby wcześniej wybrana Komisji
Skrutacyjna w składzie p. Staszak, p. Kamiński, p. Łyskawa i teraz zgłoszony p. Sulkowski
przeprowadziła głosowanie.
Kazimierz Szablewski – Panie Przewodniczący, jakie są zarzuty przeciwko mnie, że jestem
odwoływany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady? Wiem, że macie takie prawo, ale
chciałby poznać powody.
Mieczysław Podlewski – ja do Pana żadnych zarzutów nie mam. Jest temat w porządku
obrad i musimy go zrealizować.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godzinie 14 30, która trwała do godziny 14 45.
Eugeniusz
Staszak
odczytał
zasady
głosowania
w
sprawie
odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady p. K. Szablewskiego.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godzinie 1450, która trwała do godziny 1455.
Eugeniusz Staszak odczytał protokół głosowania tajnego w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie odczytał uchwałę Nr XVIII/107/08 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8.
Mieczysław
Podlewski
poprosił
radnych
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pyzdrach.

o

zgłaszanie

kandydatów

na

Radny Andrzej Łyskawa zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Ławniczak, który wyraził
zgodę na kandydowanie,
Radny Henryk Pyrzyk zgłosił kandydaturę radnego Henryka Gonerki, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radna Hanna Skrzydlewska zgłosiła kandydaturę radnego Kazimierza Szablewskiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń lista kandydatów na Wiceprzewodniczących została
zamknięta.
Rada Miejska jednogłośnie („za” – 15) wypowiedziała się za tym, aby Komisja Skrutacyjna
w składzie: p. Staszak, p. Kamiński, p. Łyskawa, p. Sulkowski przeprowadziła głosowanie
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Eugeniusz Staszak odczytał zasady głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady.
W czasie oczekiwania na wyniki głosowania głos zabrała p. Teresa Waszak – radna
powiatowa.
Dnia 8 czerwca 2008r. o godz. 1000 w Bierzglinku w gospodarstwie Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących organizowany jest Dzień Pola. Zaprosiła wszystkich do
odwiedzenia tego gospodarstwa i podzielenie się zaproszeniem z innymi.
Swój udział zapowiedzieli min. p. Zofia Szalczyk, Józef Szafarek.
Eugeniusz Staszak odczytał protokół głosowania tajnego w sprawie wyboru dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Protokół stanowi załącznik do protokołu.
Następnie odczytał uchwałę nr XVIII/107/08 w sprawie wyboru Henryka Gonerkę na
Wiceprzewodniczącego Rady i uchwałę Nr XVIII/108/08 w sprawie wyboru Grzegorza
Ławniczaka na Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Mieczysław Podlewski – pogratulował nowo wybranym Wiceprzewodniczącym Rady
i zaprosił do stołu prezydialnego.
Ad. 9.
Mieczysław Podlewski poinformował, że na ostatniej sesji interpelacje złożył radny p. Józef
Błaszczak, na które otrzymał odpowiedzi.
Józef Błaszczak – odpowiedź na interpelację otrzymałem, ale nie jestem z niej zadowolony.
Odpowiedź, jaką otrzymałem z Poczty nie satysfakcjonuje mnie, bo naczelnik Poczty
w piśmie napisała, że rozważa możliwość otwarcia w Borzykowie agencji pocztowej. To
rozważanie trochę już trwa.
W piśmie jest napisane, że petent może czekać przy okienku do 10 minut aż zostanie
obsłużony, a jeżeli czas oczekiwania na załatwienie był dłuższy, to jest prośba o wskazanie
nazwisk tych petentów.
Żadnych nazwisk nie będę wskazywał, ale czekanie przy okienku do 10 minut jest zbyt
długim okresem czasu. Nie muszą zawsze być czynne dwa okienka, ale trzeba coś zrobić, aby
petenci byli szybko i sprawnie obsłużeni. Jak jest kolejka osób oczekujących na załatwienie
swoich spraw, to niech będą czynne dwa okienka, a jak kolejki nie ma to może być czynne
jedno okienko.

Henryk Pyrzyk – na XVI sesji zadałem pytanie odnośnie budowy wieży telekomunikacyjnej
czy decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę, zostały przez tutejszy organ wydane
zgodnie z prawem, czy nie?
Od byłej Przewodniczącej Rady otrzymałem odpowiedź, że Pani Przewodnicząca Rady
zajmuje się pracą Rady, a nie wydawaniem opinii o decyzjach.
Dlatego zwracam się ponownie, może teraz do Komisji Rewizyjnej, żeby zbadała tę sprawę
i do radcy prawnej , czy te decyzje zostały wydane zgodnie z prawem, czy z ewidentnym
naruszeniem prawa.
Druga moja interpelacja dotyczyła prowadzenia działalności gospodarczej przez Pana
Burmistrza Strużyńskiego.
Była Przewodnicząca odpisała mi, że wystosowała pismo do Urzędu i otrzymała odpowiedź,
z której wynika, że Pan Burmistrz nie posiada wpisu w rejestrze ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez tutejszy Urząd.
Ponownie złożył interpelacje, aby sprawdzić czy Pan Burmistrz płaci podatek od działalności
gospodarczej, bo skoro nie prowadzi działalności to nie płaci podatku i proszę sprawdzić
w oświadczeniu majątkowym czy uzyskuje dodatkowe dochody i czy się rozlicza z tych
dochodów w urzędzie skarbowym?
Józef Błaszczak – wizytówką miasta winny być tablice witające i żegnające gości, którzy
wjeżdżają i wyjeżdżają z miasta. Miasto nasze o 750 letniej tradycji zasługuje na takie tablice.
Wnioskuję o zaprojektowanie i wybudowanie stosownych tablic.
Elżbieta Kłossowska – przedstawiła informację dotyczącą wydatków biura Rady za okres od
1 stycznia do 30 kwietna 2008r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Problem, który chcę poruszyć dotyczy ogółu społeczeństwa.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, wtedy, gdy zostałam odwołana z funkcji Przewodniczącego
Rady jedynym zarzutem albo powodem odwołania mnie z tej funkcji było, że nie reprezentuję
interesu Klubu Siedmiu. Przyjęłam to do wiadomości, bo wiedziałam, że Klub Siedmiu
posiada liczebną przewagę. Skoro kiedyś wygrałam jednym głosem, przyjęłam pokornie, że
przyszedł czas, przegrałam teraz jednym głosem. Wydawało mi się, że rozumiem politykę
i prawa rządzące.
Dla mieszkańców jak się okazuje powody mojego odwołania były na tyle nie zrozumiałe,
a tym samym zachowanie radnych Klubu Siedmiu. Postanowili dorobić argumenty. Po
tygodniu narad, dorobiono takie argumenty, które by mnie ośmieszyły, zdyskredytowały.
Panowie nie potrafili mi powiedzieć tego wprost, tylko na łamach prasy uszczegółowili
zarzuty pod moim adresem.
Dla mieszkańców jak się okazuje ta petycja dzisiejsza i powody mojego odwołania były na
tyle nie zrozumiałe, a tym samym zachowanie radnych Klubu Siedmiu, że postanowili
dorobić argumenty. Po tygodniu narad, takie argumenty, które by mnie ośmieszyły,
zdyskredytowały. Panowie nie potrafili mi powiedzieć tego wprost, tylko na łamach prasy
uszczegółowili zarzuty pod moim adresem.
Dlatego też teraz zobowiązana jestem wyjaśnić swoim wyborcom, a szczególnie Panom
radnym, którzy bezpardonowo i bezpodstawnie, nie pojedynczo, bo pojedynczo nie macie
zarzutów, ale działacie w zespole, bez ponoszenia odpowiedzialności za swoje słowa, bo
zespołowo znaczy nikt, że szkalujecie mnie w gazetach, próbujecie zdyskredytować.
Przedstawiając sprawozdanie z ostatniego kwartału pragnę się ustosunkować do
przedstawionych mi zarzutów.
Pierwszy dotyczy mojej rzekomej niegospodarności. Jest to bardzo poważny zarzut.
Henryk Pyrzyk – gdzie to było napisane?

Elżbieta Kłossowska – w Wiadomościach Wrzesińskich. Jest to podane w kontekście
wyjazdu Burmistrza i rzekomego rewanżu. Przedstawiła dokument, który mówi, jakie koszty
zostały poniesione w związku z wyjazdem do Niemiec. W dokumencie tym napisane jest, że
wszelkie koszty związane z noclegami, wyżywieniem, programem merytorycznym
i turystycznym oraz honorariami tłumacza pokrywa Bawaria, natomiast koszty przejazdu
finansuje Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
Poprosiła o obejrzenie dokumentu. Prasie również przedstawię, skoro była polemika na
łamach prasy. Koszt wyjazdu Pana Burmistrza, to koszty ubezpieczenia, które oscylowały
wokół 200 zł. To nie wielki koszt wyjazdu.
Pozwolę sobie odświeżyć Panów pamięć, co do wyjazdu mojego na Ukrainę.
Przedstawiłam na Komisji Budżetowej tę propozycję. Przedstawiłam również, że moje
zgłoszenie w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych dotyczy tylko
zarejestrowania, zarezerwowania miejsca. Nie kryłam kosztów związanych z tym wyjazdem.
Wiedzieliście Państwo, że reprezentowałabym równocześnie trzy płaszczyzny: oświatę,
samorząd, organizacje pozarządowe. Stwierdziłam również, że bez zgody Państwa nie pojadę.
Przekazałam to radnym na Komisjach, żeby poddać to Państwu pod rozwagę.
Nikt z Państwa nie zaprzeczył, nie zakwestionował tego wyjazdu. Wręcz przeciwnie. Pan
Pyrzyk powiedział – jestem za. Na innych Komisjach ta sprawa została również
przedstawiona bez słowa sprzeciwu. Rozumiem, że to miało się później odbyć na sesji. Sesja
miała określony przebieg, także do tej sprawy nie wróciliśmy.
Chcę poinformować, że ten wyjazd i tak nie doszedł do skutku, bo został odwołany
z przyczyn organizacyjnych.
Dziwię się zwłaszcza Panu p. Podlewski, bo Pan jako ogniwo łączące pomiędzy Klubami
i informator Klubu Siedmiu nie miał na tyle odwagi, by powiedzieć prawdę, bo wtedy na
spotkaniu Klubu Wspólnoty Samorządowej, wtedy, kiedy Pan zabiegał o to, żebyśmy
dofinansowali, czy w jakiś sposób pomogli Panu w sprawie dotyczącej Klubu Sportowego
Prosna Lisewo Pan nie przekazał tej sprawy. To Pan zażartował, że Pan pojedzie na Ukrainę.
Ja odpowiedziałam – nie ma sprawy. I dziwię się takiego stanowiska, skoro Pan powiedział,
że będzie reprezentował interesy wszystkich radnych.
Mieczysław Podlewski - nie byłem informatorem pomiędzy Klubem Siedmiu a Klubem
Wspólnoty Samorządowej.
Elżbieta Kłossowska – przepraszam. Tak mi się wydawało.
Mieczysław Podlewski - poprosił p. Kłossowską aby zażalenia, jakie ma w stosunku do Jego
osoby, czy innych osób złożyła na piśmie.
Elżbieta Kłossowska – poprosiła Przewodniczącego Rady o umożliwienie kontynuowania
wypowiedzi.
A dlaczego miało dojść do wyjazdu. Tak się składa, że dookoła wiele gmin jak jeździmy na
wschód, zachód, północ, południe ma podpisane układy partnerskie z innymi gminami
z zagranicy. Młodzież może wyjeżdżać za niewielkie pieniądze, doskonalić się językowo.
Tylko nasza gmina czeka i radni nie widzą potrzeby wchodzenia w przyszłość i oglądają się
za siebie. Może jest to też sposób na życie.
Kolejną sprawą rzekomej niegospodarności to ta, iż pewnego razu sprawdzaliście Panowie
Gonerka i Pyrzyk realizowane przez mnie delegacje. Jakież było zdziwienie jak się okazało,
że nie wykorzystałam żadnej delegacji.
Henryk Gonerka – przepraszam bardzo. Pani delegacji żeśmy nie sprawdzali.
Sprawdzaliśmy delegacje p. Ejchorszta i p. Balickiego.
Elżbieta Kłossowska – zwróciła się do p. Banaszak z zapytaniem.
Mieczysław Podlewski – przerwał dość krzykliwą dyskusję.
Udzieliłem Pani Kłossowskiej głosu, ale wypowiedź nie jest interpelacją. Pani po kolei osobę
każdego radnego porusza.

Elżbieta Kłossowska – Panie Przewodniczący. Oczerniono mnie. Proszę mi dzisiaj
umożliwić wypowiedzieć się. Już więcej do tematu nie wrócę.
Mieczysław Podlewski – Pani dostała szoku. Jak staliśmy z p. Janiakiem na Rynku, to Pani
do nas podeszła i powiedziała, że jeszcze jest Pani Przewodniczącą.
Pani Kłossowska proszę złożyć swoje zażalenie na piśmie i postaramy się odpowiedzieć.
A czy są to zarzuty oczerniające, czy nie, to trudno tutaj powiedzieć.
Elżbieta Kłossowska – czego Wy Panowie radni się boicie, że nie chcecie mnie wysłuchać.
Sołtysi – jesteśmy proszeni na sesję i chcemy posłuchać.
Elżbieta Kłossowska – dziękuję.
Jakie było zdziwienie, jak p. Gonerka zapytał p. Alinę ile Przewodnicząca Rady zrealizowała
delegacji.
O fakcie nikt nie poinformował mnie głośno. Liczyliście, że moje częste wyjazdy i pobyt
w tylu miejscach nadwerężałby budżet Rady. Okazało się, że to Wy bierzecie kasę do
kieszeni, a ja kupuję benzynę i jeżdżę.
Niegospodarność p. Gonerki. Jadąc do Poznania w 2007 r. na spotkanie, wypadało zabrać się
z Burmistrzem, a przyszedł Pan po delegację do biura Rady, a ja rozumiejąc Pana
„sympatię” do Burmistrza i rozumiejąc relacje podpisałam Panu oddelegowanie. Czyżby
wtedy zapomniał Pan o oszczędności.
Henryk Gonerka – a czy Pani sprawdziła, czy ta delegacja była zrealizowana? Ta delegacja
nie została zrealizowana. Proszę takich kłamstw nie mówić.
Elżbieta Kłossowska – przepraszam Pana bardzo. Dobrze, że to się wyjaśniło.
Henryk Pyrzyk – czy to jest pamiętnik Przewodniczącej Rady?
Elżbieta Kłossowska – boi się Pan.
Grzegorz Ławniczak – nie jesteśmy w szkole.
Elżbieta Kłossowska – mojej pracy proszę się nie czepiać. Pana praca łączy się ze
zwierzątkami.
Grzegorz Ławniczak – i bardzo dobrze.
Elżbieta Kłossowska – czy zarzutem niegospodarności jest to, że z własnej kieszeni
pokryłam wypłacone diety radnym i sołtysom za sesję w czerwcu ubr., która się nie odbyła,
bo radni Klubu Siedmiu odeszli od drzwi sali sesyjnej. Wtedy niektórzy z radnych
przychodzili i sprawdzali, czy należność tą z własnych środków wpłaciłam.
Wtedy, kiedy mnie proszono z urzędu na różne imprezy, a były to imprezy organizowane
z Komisji Socjalnej, byłam na tyle przewidująca, że płaciłam za siebie, żebym nie była kiedyś
posądzona o marnotrawienie i niewiadomo jeszcze o co.
Inny zarzut, to parasol nad rodziną. Mam dokumenty, z których wynika jasno, że moja
bratowa w 2003 r. otrzymała naganę za nieterminowe regulowanie odsetek od zaciągniętego
preferencyjnego kredytu. Nikt o tym nie mówi, że prokurator oczyścił Ją z zarzutów. Ponadto
Ona tego kredytu nie zaciągała i ile razy przez Was Panowie radni ma być oczerniana
i wyśmiewana. Wtedy nie byłam Przewodniczącą. Ciekawostką jest to, że w skład Zarządu
wtedy wchodzili: p. Pyrzyk, p. Staszak, p. Kamiński. Nie pozwalali na zaciągnięcie kredytu
umożliwiającego pokrycia odsetek. Wynika to z protokołu. Czy sama miała zaciągnąć
pożyczkę?
Odczytała wyciąg z protokołu Zarządu: Pani Skarbnik poinformowała, że 15 czerwca 2000r.
mija termin spłaty kredytu. Obecny stan na rachunku, to 43.000 zł i w najbliższym czasie nie
będzie żadnych większych wpłat. Brakuje kwota 12.000 zł. Zarząd upoważnił Burmistrza
Krzysztofa Strużyńskiego oraz panią Skarbnik Antoninę Balicką do pobrania
krótkoterminowego kredytu w dowolnej kwocie. Górna granica kredytu 5.000 zł. Skąd wziąć
te 7.000 zł”. Wtedy Panowie się nie martwiliście. Dziwne, że mając taką świadomość wtedy
nie czyniliście nic. Panowie za to ponosicie odpowiedzialność.

Startując w wyborach do Rady Miejskiej na plakacie wyborczym napisałam, że z domu
jestem Balicka. Co niektórzy się śmiali. Nie kryłam przed wyborcami, z jakiego rodu się
wywodzę, kto jest moim bratem, kto jest moją bratową.
A Wy cały czas wypominaliście mi rodzinę.
Pan p. Gonerka miał więcej krewnych w Urzędzie niż ja i też na dysponowanych
stanowiskach. Przypomnę, Pana żona – kierownik USC, Jan Serbinowski, Joanna
Serbinowska.
Mieczysław Podlewski – Pani radna, my decydujemy, czy Pani będzie czytać, czy nie.
Możemy przegłosować.
Elżbieta Kłossowska – dlaczego chce Pan to dać pod głosowanie?
Mieczysław Podlewski – bo Pani bzdury wyczytuje. Odebrał głos p. Kłossowskiej.
Poprosił o składanie interpelacji.
Nikt nie zgłosił.
Elżbieta Kłossowska – widzę, że reprezentuje Pan Przewodniczący wszystkich radnych.
Dziękuję.
Ad. 10
Przemysław Dębski – prośba do sołtysów, aby więcej inicjatywy włożyć w zbieranie
podatków, bo są takie sołectwa, w których sołtys nie zebrał nic podatku. Z tego powodu coraz
więcej jest podatników płacących należeć w kasie Urzędu.
Sołtysi – to należy ustalić opłatę od przyjmowania podatków w kasie Urzędu, albo w ogóle
nie przyjmować.
Przemysław Dębski – na ten temat możemy porozmawiać sobie na spotkaniu z sołtysami.
Przemysław Dębski – 14 maja ukazał się ranking w Gazecie Prawnej, który dotyczy 75
wielkopolskich samorządów, które najbardziej skutecznie sięgają po fundusze europejskie.
Chodzi o poprzednie rozdanie tj. 2004-2006. Gmina Pyzdry jako jedyna w powiecie
wrzesińskim znalazła się na 38 miejscu w tym rankingu.
Wojciech Tomaszewski – odczytał pismo mieszkańców miejscowości Pietrzyków,
Pietrzyków Kolonia i Rataje o wybudowanie chodnika między Pietrzykowem a Ratajami.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Kazimierz Pawlak (sołtys sołectwa Białobrzeg)
Na drodze powiatowej we wsi Wrąbczynek przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do wsi
Białobrzeg rosną krzewy, które zasłaniają widoczność kierowcom.
W Pyzdrach na Rynku nie ma wydzielonego miejsca tzw. koperty do parkowania
samochodów dla inwalidów.
Radni tutaj macie inne sprawy do załatwiania, a o tak prostą sprawę nie dbacie.
Roman Ejchorszt – jestem po rozmowach z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg
i niebawem na Rynku znajdą się dwie koperty – miejsca parkingowe do samochodów osób
niepełnosprawnych.
Kiedy zostanie wyłoniona firma do znakowania, to koperty zostaną namalowane.
Elżbieta Kłossowska – Panie Pyrzyk prosiłabym, aby Pan więcej nie pisał interpelacji
w sprawie wieży, ponieważ chcę Panu przypomnieć, że to Pan właśnie podpisał decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę wieży telekomunikacyjnej.
Jeżeli Pan zapomniał o tym, to ja Panu przypomnę tym dokumentem. Myślę, że tym się temat
ukróci.
Henryk Pyrzyk – myli Pani pojęcia. Warunki zabudowy – w 1998 r., a wieża była
postawiona przed 2000r.
Elżbieta Kłossowska – a co Pan zrobił przed 2000 r. jak Pan podpisywał decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Henryk Pyrzyk – odpowiedź niezrozumiała.

Może się dorobiłem na tej wieży. Co?
Eugeniusz Staszak – powrócił do sławetnej sesji, na którą radni Klubu Siedmiu nie przybyli
i sesja się nie odbyła. Sesja ta była nazwana również kabaretem przez p. Przewodniczącą, co
jest żenujące. Uciekli, czy nie przyszli.
Do informacji radnych, Klubu Wspólnoty Samorządowej
Pisze się artykuły i w sposób drastyczny ocenia działania samorządowe, ale trzeba się trochę
na prawie znać.
Żeby znacz prawo, to nie potrzeba się konsultować z radcami. Wystarczy sięgnąć po książki
administracyjne, z których dużo można się dowiedzieć.
Autor książki Zbigniew Leonski – „Zarys prawa administracyjnego”
„Naczelny Sąd Administracyjny – wyrok z 18.09.1990r. wyraził pogląd, że wykorzystywanie
przez mniejszość wymaganego quorum dla blokowania rozstrzygnięć rady (część radnych
opuszcza salę) nie może być traktowane jako nadużycie prawa i jest to zgodne z zasadami
demokratycznego państwa prawnego”.
Elżbieta Kłossowska – w tym zapisie jest mowa, że radni opuszczają salę, a w przypadku
naszej Rady część radnych nie weszła do sali sesyjnej.
Eugeniusz Staszak – chodzi o samo nie uczestnictwo w sesji. Nie róbmy tutaj kabaretu.
Henryk Szymański (mieszkaniec Pyzdr)
Na ul. Mostowej została wybudowana nowa nawierzchnia drogi, przy której znajduje się
przystanek autobusowy. Wnioskował o wybudowanie zatoki autobusowej. Na tym odcinku
drogi bardzo dużo porusza się samochodów i autobus zatrzymujący się na pasie drogowym
stwarza zagrożenie zarówno dla pieszych jak również dla samochodów.
Krzysztof Strużyński – z tą sprawą zwróciliśmy się na początku roku do Wojewódzkiej
Dyrekcji Dróg, jednak oni nie działają tak jak my. Wprowadzili to zadanie do planu na 2009
r.
Jest dziwne, że ten odcinek drogi był wyłączony z ruchu i zatokę można było zrobić przy
wykonywaniu przebudowy drogi.
Henryk Szymański – czy musi ktoś zginąć, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski i wreszcie
to zrobić. Widać opieszałość w działaniach.
Ad. 11
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Ad. 12
Protokół został przez Radę Miejską przyjęty jednogłośnie.( „za”- 15)
Ad. 13
Mieczysław Podlewski podziękował wszystkim uczestniczącym i na tym zakończył XVIII
Sesję Rady Miejskiej o godz. 16 10 .
Protokółowała:
Alina Banaszak

Przewodniczący Rady
/-/ Mieczysław Podlewski

